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Kommunstyrelsen, omr chefer för‐/gr, chef skolmåltider

Motion om ”Arvikamodellen‐ Kommunal upphandling av
livsmedel till småkök”. Något för Luleå kommun?
06.59 008
Dan Ankarholm, för Norrbottens sjukvårdsparti, har i motion föreslagit att
Luleå kommun undersöker möjligheterna att införa ”Arvikamodellen” eller
en variant på denna vid upphandling av livsmedel.
”Arvikamodellen” innebär i korthet att kommunen har gjort en särskild
upphandling för små kök, upp till ca 30 portioner, där något enklare krav
ställts på leverantörerna. Detta har bl.a. inneburit att de flesta små kök fått
sina livsmedel levererade från handlare i närområdet.
Kommunstyrelsen begär barn‐ och utbildningsnämndens och socialnämndens
yttranden i frågan. Barn‐ och utbildningsnämnden samordnar yttrandet.
Måltidsproduktionen i socialnämndens verksamheter
I socialnämndens verksamheter inryms måltidsproduktionen i
samverkansavtalet med NLL/kostservice Sunderby sjukhus. Avtalet reglerar
kyld matsystem inkluderat transporter och kompletterande livsmedelsinköp.
De måltider som tillagas idag i exempelvis äldreboenden har reducerats till
frukostar och mellanmål. Inköpen till dessa måltider görs hos större grossister
genom centrala inköpsavtal. Småkök enligt ”Arvikamodellen” förekommer i
socialnämndens verksamheter i viss utsträckning företrädesvis i de centrala
delarna av Luleå kommun inom Verksamhetsområde funktionshindrade.
”Arvikamodellen” som upphandlings metod av livsmedel till småkök är
således inte realiserbart inom socialnämndens verksamheter eftersom det inte
har någon påverkan på butiker i glesbygd.
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I socialnämndens äldrestrategi finns planeringen för att möta äldre
människors önskan att bo kvar hemma. Det ställer krav på både samhälls‐ och
kommersiell service anpassad till äldres behov. Att få hem dagligvaror är
grundläggande och ett problem både i tätort och glesbygd. Färdiglagad mat
levereras i dag av socialförvaltningen i en portions förpackningar till dem som
beställt det. Utvecklingen går mot att livsmedelsbutikerna har större sortiment
av färdiglagat och till bra pris. Det kommer på sikt att ersätta
socialförvaltningens matleveranser.
Förskola och skola
I Luleå kommun finns inom barn‐ och utbildningsnämnden ett trettiotal kök i
förskolan som kan betecknas som små kök. Ett tiotal av dem är belägna i
kommunens byar. Några av förskolorna har sin måltidsverksamhet
samordnad med närliggande skola, vilket innebär att dessa kök producerar ett
större antal portioner än de trettio som anges som gränsen för ”små kök”. I
några av de byar som har förskola finns också lokala livsmedelsbutiker, men
inte i alla.
Sedan 2006‐01‐01 ställer livsmedelslagen samma krav på behandling av
livsmedel för så kallade små kök som för storkök. Detta innebär t ex att
leverantören skall kunna tillgodose obruten kyl‐ och fryskedja vid leverans
fram till förskolan, i vissa fall separat lagring etc. De lokala handlarnas
möjlighet till godkända transporter fram till förskolorna är därför en
nödvändig förutsättning för att kunna genomföra lokal upphandling.
Kan dessa kvalitetskrav tillgodoses till samma kostnad som idag, finns inget
att invända mot att livsmedlen upphandlas från lokala leverantörer. Varje
handlares förutsättningar måste dock prövas från fall till fall.
Förekomsten av service i form av närbutiker i byarna ger i ett vidare
samhällsperspektiv många vinster för den lokala befolkningen och bidrar
därmed till möjligheterna till fortsatt utveckling av kommunens
landsbygdsdelar.
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Slutsatser
Barn‐ och utbildningsnämnden kan förvisso påverka butikernas existens i
glesbyggd i den mån det bedrivs verksamheter som producerar mat, om
inköpen kan göras kostnadseffektivt, samt enligt gällande miljökrav för
hantering av livsmedel.
Socialnämnden bedriver dock inte verksamheter med småkök i glesbygd och
kan därvidlag inte påverka butikernas överlevnad ur den aspekten. Det skulle
dock ha goda synergieffekter om lokal upphandling inom barn‐ och
utbildningsnämndens verksamhetsområde var möjligt, då det skulle bidra till
att trygga butikernas existens som i förlängningen skulle öka de äldres
möjlighet att få bo kvar hemma.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås tillmötesgå motionens förslag om att
införa ”Arvikamodellen” eller en variant på denna vid upphandling av
livsmedel genom att uppdra till Kommunens inköpsavdelning att undersöka
möjliga lösningar till avtal om upphandling med lokala butiker som tar
hänsyn till miljökraven för livsmedelshantering och en för förvaltningarna
oförändrad kostnadsbild.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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